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ВДОСКОНАЛЕНА МЕТОДИКА  

ОЦІНКИ ЯКОСТІ МОЛОКА КОРІВ 

 

Аналізом гігієнічного та санітарного станів на фермах та 

молочних комплексах промислового типу встановлено, що внаслідок 

порушення режимів обслуговування та догляду за доїльно-молочним 

обладнанням відбувається забруднення одержуваного молока. 

Для прогнозування якості молока розроблено спосіб, за яким 

визначають санітарно-гігієнічний стан доїльно-молочного обладнання 

та за мікробіологічними показниками (КУО/см3) і кольором 

фільтрувального елементу здійснюють його бальне оцінювання: I – 

бездоганно, II – відмінно, III – добре, IV – задовільно, V – незадовільно. 

Відповідно до встановленої бальної шкали прогнозують ґатунковість 

молока – від отримання його «Екстра» класу до визначення його 

неґатунковості. 

Ключові слова: молоко, ґатунок, доїльне обладнання, 

фільтрувальний елемент, бальна шкала. 

 

Вступ. Така продукція сільського господарства, як молоко, 

знаходить найширший попит серед населення, але за наявності 

достатньо високого попиту на цей товар у виробника, як ніколи 

раніше, виникає питання забезпечення та підвищення його якості. 

Світова практика показує, що незалежно від чисельності корів можна  
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отримати достатню кількість молока з високими технологічними 

параметрами за умови ведення галузі згідно з передовими 

технологіями і врахування специфіки умов сільськогосподарського 

виробництва країни [1–3]. Тому головним завданням на сучасному 

етапі розвитку вітчизняного молочного скотарства є розробка і 

впровадження заходів для збільшення обсягів виробництва молока, 

зниження його собівартості та підвищення якості. 

Якість молока – поняття багатогранне, і в даний час його 

аналіз вимагає зміни уявлень з цієї проблеми, тобто зміни філософії 

згаданого питання. Якість молока сьогодні – це не констатація 

відповідності або невідповідності показника вимогам стандарту. Це 

чітка система заходів, що запобігають причині та визначають шляхи 

усунення можливих відхилень від норми [4–6]. 

Незважаючи на те, що до молока, яке заготовляють для 

переробки на переробних підприємствах, ставлять високі вимоги, 

проте до теперішнього часу залишаються недостатньо вивченими 

проблеми аналізу ризиків у процесі виробництва та обробки, а також 

впровадження нових й безпечних методів зниження його загального 

бактеріального обсіменіння [7]. 

Отримати якісне та безпечне молоко можна лише за чіткого 

дотримання усіх санітарно-гігієнічних вимог під час його виробництва 

та переробки. Однією з таких вимог є усунення можливості 

бактеріальної забрудненості продукту на етапі доїння та надходження 

на остаточну переробку. Тобто потрібно усунути вірогідність 

мікробного забруднення на первинному етапі його одержання – під час 

доїння тварин [8, 9]. 

Молоко, отримане при недотриманні санітарно-гігієнічних 

режимів виробництва, крім підвищеного бактеріального обсіменіння, 

має дуже низький рівень механічної чистоти. Механічні домішки, що 

потрапляють в молоко під час доїння, є носіями великої кількості 

бактерій. Внаслідок життєдіяльності мікрофлори, яка виділяє молочну 

кислоту, кислотність такої сировини при зберіганні різко 

підвищується. Густина молока в цьому випадку знижується у зв’язку з 

переходом частини густого молочного цукру в менш густу молочну 

кислоту. 

Одним з актуальних питань сучасної технології виробництва 

молока є ідентифікація факторів, які суттєво впливають на його якість 

при промисловій технології виробництва [10, 11]. 

Молоко може колонізувати як мікроорганізми середовища, так 

і інші патогени. Джерело мікроорганізмів встановити важко: це може 

бути як власне молоко, так і засоби доїння та переробки. Тому 
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підвищення санітарно-гігієнічної якості одержуваного молока – 

багатофакторне завдання, яке потребує постійної роботи над 

технологією та культурою виробництва, дотриманням правил доїння й 

експлуатації обладнання. 

Проблеми виробництва молока вищого сорту при 

використанні сучасного доїльного обладнання та збереження здоров’я 

дійного стада залишаються відкритими як у сфері технології доїння, 

так і технічного обслуговування, що обумовлено слабким контролем 

над параметрами процесу, недостатнім врегулюванням системи 

“людина – машина – тварина”, незавершеністю головних якісних 

технологічних операцій [12, 13]. 

У зв’язку з зазначеним вище, пріоритетним напрямом 

розвитку вітчизняного молочного скотарства є розробка та 

впровадження у виробництво нових інноваційних матеріально-

технічних засобів та технологій, які забезпечать високу продуктивність 

праці в молочному секторі та отримання продукції високої якості, що є 

актуальною проблемою і представляє як науковий, так і практичний 

інтерес. 

Матеріали і методи. Науково-господарські досліди 

проводили в умовах ДПДГ “Кутузівка” НААН України Харківського 

району Харківської області на високопродуктивних коровах 

української чорно-рябої молочної породи за безприв’язного утримання 

на глибокій довго незмінній солом’яній підстилці та дворазового 

доїння на добу на вітчизняній доїльній установці типу “Ялинка” УДЯ- 

16А (28) виробництва АТ “Брацлав”. 

Поставлену мету вирішували з використанням аналітичних, 

теоретичних й зоотехнічних методів дослідження. Під час проведення 

дослідів керувалися вимогами “Правил машинного доїння” (2004 р.) 

щодо підготовки корів до доїння та догляду за доїльно-молочним 

обладнанням. 

Для візуального прогнозування якості молока та кількісних 

значень механічного забруднення внутрішньої поверхні доїльно-

молочних систем дослідження проводили в однакових умовах, 

придатних для зіставлення та порівняння. 

При розробці бальної шкали градацію визначали залежно від 

поставленого завдання, відповідної точності, оперативності отримання 

результатів і можливості інтерпретації характеристики якісних рівнів 

та показників чистоти. 

При виборі обсягу бальної шкали керувалися відповідним 

ступенем точності і надійності одержуваних результатів, а також 
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числом помітних рівнів якості виконання технологічної операції з 

прогнозування ґатунковості молока. 

Результати та обговорення. Для визначення сортності 

молока використовують органолептичні, фізико-хімічні й 

мікробіологічні показники (запах, смак, ступінь чистоти, кислотність, 

бактеріальне обсіменіння, масову частку сухої речовини та вміст 

соматичних клітин). Групу чистоти молока встановлюють за наявністю 

у ньому механічних домішок. Після проходження крізь фільтр 250 мл 

добре перемішаного молока його порівнюють з еталоном. Залежно від 

забрудненості молоко розподіляють на групи. 

Узагальненням методичних підходів щодо оцінки різних 

гігієнічних факторів у тваринництві встановлено, що найчастіше 

застосовують бальну систему. Так, у вітчизняній практиці ведення 

молочного скотарства застосовують спосіб оцінки санітарно-

гігієнічного стану дійкової гуми і доїльного обладнання, за яким 

чистоту оцінюють за 5-бальною системою з урахуванням 

бактеріального обсіменіння на 1 см2 площі, а також спосіб визначення 

якості промивки молочної лінії, за яким оцінку чистоти здійснюють за 

3-бальною шкалою. 

Але ці методики не повною мірою враховують визначення 

чистоти молокопровідних систем, а отримані дані не можуть 

об’єктивно слугувати критерієм для прогнозування якості молока. 

Для оперативного та достовірного прогнозування якості 

молока розроблений та апробований у лабораторних та виробничих 

умовах спосіб [14], який виконується таким чином: фільтрувальними 

елементами [ГОСТ 12026-76 Папір фільтрувальний лабораторний. 

Технічні умови] контактують з внутрішньою поверхнею доїльно-

молочного обладнання. Отриманий показник визначають в балах і 

відповідно до цього встановлюють ґатунковість молока. 

Бальна оцінка прогнозування ґатунковості молока передбачає 

використання такої класифікації: 

- І бал – бездоганно (фільтрувальний елемент білий) – 

відсутність мікроорганізмів у молоці, забезпечується отримання 

молока «Екстра» ґатунку; 

- ІІ бал – відмінно (фільтрувальний елемент білого кольору) – 

наявність мікроорганізмів у молоці у кількості до 300 тис. КУО/см3, 

забезпечується отримання молока вищого ґатунку; 

- ІІІ бал – добре (фільтрувальний елемент білий з вкрапленнями) 

– наявність мікроорганізмів у молоці у кількості від 301 тис. до  

500 тис. КУО/см3, забезпечується отримання молока першого ґатунку; 
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- IV бал – задовільно (фільтрувальний елемент має сіруватий 

відтінок з вкрапленнями) – наявність мікроорганізмів у молоці у 

кількості від 501 тис. до 3 млн КУО/см3, забезпечується отримання 

молока другого ґатунку; 

- V бал – незадовільно (фільтрувальний елемент має 

забруднений сірий колір з безліччю вкраплень) – наявність 

мікроорганізмів у молоці більше 3 млн КУО/см3, одержане молоко – 

неґатункове. 

На рис. представлений різний рівень забрудненості 

фільтрувального елементу після взяття проб з внутрішньої поверхні 

доїльно-молочного обладнання відповідно до розробленої класифікації 

за бальною шкалою. 

 
Рис. Візуальне розподілення фільтрувальних елементів за бальною 

шкалою 

 

Принцип відтворюваності бальних оцінок має найбільшу 

ефективність у тому випадку, якщо кількість ступенів якості в 

загальній системі буде не більшою від тієї, яку можливо визначити 

візуально. В універсальній системі досить чотирьох рівнів позитивної 

якості і п’ятий – незадовільна оцінка. Цим вимогам відповідає 

розроблена нами п’ятибальна шкала, в якій передбачені оцінки від І до 

V балів. 

Перевагами запропонованого способу є те, що він простий у 

застосуванні, забезпечує реальну можливість поліпшення якості 
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молока за рахунок запобігання його високому бактеріальному 

обсіменінню, 5-бальна оцінка спрощує прогнозування ґатунковості 

молока та забезпечує оперативне отримання достовірних даних. Цей 

спосіб передбачає застосування дешевих засобів. 

Висновки. Розроблений спосіб прогнозування ґатунковості 

молока має високу ефективність використання, бальна оцінка спрощує 

визначення кінцевої якості молока, забезпечує отримання повної 

інформації про кількісні значення механічного забруднення 

внутрішньої поверхні молокопровідних систем. 

Встановлена 5-бальна оцінка дає можливість прогнозувати 

якість (сортність) молока за такою бальною шкалою чистоти 

внутрішньої поверхні доїльно-молочного обладнання: I – бездоганно, 

II – відмінно, III – добре, IV – задовільно, V – незадовільно, що 

дозволяє запобігти отриманню кінцевої продукції низької якості. 

 

Список використаної літератури 

1. Палий А. П. Перспективные направления развития 

молочного скотоводства в Украине / А. П. Палий // Известия 

Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. – 

2014. – № 2. – С. 10–15. 

2. Чистякова Т. М. Технология производства высоко-

качественного молока в хозяйствах / Т. М. Чистякова // Переработка 

молока. – 2007. – № 3. – С .  32–34. 

3. Ільчук М. М. Якість молока та ефективне його виробництво 

/ М. М. Ільчук // Науковий вісник Національного аграрного 

університету. – 2003. – Вип. 63. – С. 308–319. 

4. Смоляр В. І. Комплекс заходів з підвищення якості молока  

/ В. І. Смоляр // Вісник Дніпропетровського державного аграрного 

університету. – 2011. – № 2. – С. 151–155. 

5. Дегтерев Г. П. Качество молока в зависимости от 

санитарного состояния доильного оборудования / Г. П. Дегтерев  

// Молочная промышленность. – 2000. – № 5. – С. 23–26. 

6. Палій А. П. Аналіз вимог щодо режимів промивання 

молокопроводів доїльних установок / А. П. Палій // Вісник 

Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені П. Василенка. – 2015. – Вип. 157 : Технічні системи 

і технології тваринництва. – С. 28–32. 

7. Фильчакова Н. Н. Сохранение и контроль качества молока 

на фермах / Н. Н. Фильчакова // Переработка молока. – 2006. – № 5. – 

С. 42–45. 



210 

 

8. Палий А. П. Общие принципы санитарной обработки 

доильно-молочного оборудования / А. П. Палий, А. П. Палий  

// Известия Великолукской государственной сельскохозяйственной 

академии. – 2015. – № 1 (9). – С. 27–34. 

9. Палий А. П. Обоснование процесса промывания доильного 

оборудования / А. П. Палий // Материалы XVІ Междунар. науч.-

произв. конф. “Инновационные пути развития АПК на современном 

этапе” (Белгород, 14–16 мая 2012 г.). – Белгород, 2012. – С. 146. 

10. Козак В. Л. Факторы, влияющие на микробиологические 

показатели сырого молока / В. Л. Козак // Молочное дело. – 2004. – № 

1. – С. 14. 

11. Палій А. П. Технологічний підхід щодо визначення 

чистоти промивання молочної лінії доїльних установок / А. П. Палій  

// Матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених “Сучасні 

досягнення у тваринництві та птахівництві” (Харків, 16–17 жовт.  

2014 р.). – Х., 2014. – С. 51–52. 

12. Палій А. П. Дослідження процесу промивання доїльних 

установок / А. П. Палій // Науковий вісник Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені  

С. З. Ґжицького. Серія “Сільськогосподарські науки”. – 2014. – Т. 16, 

№ 2 (59), ч. 3. – С. 156–161. 

13. Палій А. П. Дослідження процесу очищення доїльних 

установок різного типу після доїння / А. П. Палій // Науково-технічний 

бюлетень / Інститут тваринництва НААН. - 2014. – № 112. – С. 109–

114. 

14. Патент на корисну модель № 92093 Україна, МПК 

А01J7/00. Спосіб прогнозування ґатунковості молока / Палій А. П. – 

№ u201402705 ; заявл. 18.03.2014 ; опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14. 

Отримано 11.02.2016 

Рецензент – завідувач лабораторії дрібного тваринництва ІСГКР 

НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор С. О. Вовк. 

 

 


